II Międzynarodowy Turniej Smaków na Zamku w Liwie

„O Kielich Wojciecha Wielądko”

REGULAMINU KONKURSU
Na najsmaczniejszą potrawę regionalną
na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego
Warszawa – Wilno
Zasady konkursu:
1. ORGANIZATOR KONKURSU:
Organizatorem konkursu na potrawę na szlaku Wielkiego Gościńca
Litewskiego Warszawa – Wilno są: Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie i Lokalna Organizacja
Turystyczna Wielki Gościniec Litewski
2. CEL KONKURSU:
Celem konkursu jest:
a) Promocja szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego poprzez prezentację tradycji kulinarnych
regionów, przez które przebiega szlak: wschodnie Mazowsze, Podlasie, Grodzieńszczyzna,
Wileńszczyzna,
b) Popularyzacja kuchni regionalnej jako atrakcji turystycznej na szlaku WGL,
c) Wymiana doświadczeń kulinarnych pomiędzy uczestnikami,
d) Budowa tożsamości kulturowej w oparciu o ciągłość tradycji przekazywaną przez starszych
młodszym pokoleniom,
e) Wspieranie tożsamości lokalnej i regionalnej,
f) Upowszechnianie wiedzy dotyczącej wykorzystywania walorów regionalnych potraw w promocji
lokalnego rolnictwa, turystyki, agroturystyki.
3. UCZESTNICY KONKURSU:
a) Do udziału w konkursie Organizatorzy zapraszają: osoby prywatne, gospodynie wiejskie, Koła
Gospodyń Wiejskich, grupy nieformalne, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, organizacje
pozarządowe działające na terenach wiejskich i miejskich. Uczestnicy powinni pochodzić
z powiatów, przez które przebiega szlak Wielkiego Gościńca Litewskiego: miński, węgrowski,
sokołowski, siemiatycki, bielsko-podlaski, białostocki, sokólski oraz z Grodzieńszczyzny
na Białorusi i z Wileńszczyzny na Litwie.
b) Uczestnicy konkursu mogą równocześnie uczestniczyć w kiermaszu produktów regionalnych,
który odbywać się będzie na Podzamczu w sobotę 25 lipca 2015 r. w godz. 11.00 – 19.00
i w niedzielę 26 lipca w godz. 10.00 – 16.00. Dla uczestników konkursu stoiska na kiermaszu
będą udostępniane bezpłatnie. Warunkiem udziału w kiermaszu jest zgłoszenie wypisane na
odrębnej karcie i przesłane do Organizatora do dnia 10 lipca 2015 r. na adres podany poniżej.
4. TERMINY KONKURSU:
a) Konkurs ma charakter otwarty. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie i przesłanie
karty zgłoszenia wraz z opisem zgłaszanej do konkursu potrawy w terminie do 10 lipca 2015r.
na adres: Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie, ul. S. Batorego 2, Liw, 07-100 Węgrów,
e-mail: lotwgl@wp.pl
b) Zgłoszona potrawa powinna być zaprezentowana podczas trwania finału konkursu, tj. w dniu 25
lipca 2015 r. na Zamku w Liwie. Początek konkursu o godz. 12.30. Każdy uczestnik konkursu
będzie miał zapewnione miejsce do prezentacji potrawy na stoiskach plenerowych.

c) Rejestracja uczestników Konkursu i przygotowanie prezentacji potraw konkursowych rozpocznie
się w dniu 25 lipca od godz. 11.00 na Podzamczu w Liwie.
5. PRZEDMIOT KONKURSU
a) Przedmiotem konkursu są potrawy regionalne i lokalne, charakterystyczne dla regionów
i miejscowości, przez które przebiega szlak Wielkiego Gościńca Litewskiego,
b) Potrawy regionalne, zgłoszone do konkursu powinny być związane z obszarem geograficznym
i historycznym, powinny charakteryzować się szczególnymi cechami, często wynikającymi
ze specyficznych warunków kulturowych, klimatycznych i glebowych regionu i miejscowości,
z którego pochodzą. Powinny być wytwarzane w małej skali, tradycyjnymi metodami,
ze składników lokalnie dostępnych, wywodzić się z tradycji i kultywowanych na danym terenie
zwyczajów oraz być od dawna znane w okolicy.
6. WARUNKI UCZESTNICTWA
a) Uczestnik prezentuje zgłoszoną do konkursu potrawę w miejscu wskazanym przez Organizatora.
Prezentacje konkursowe odbędą się w namiotach wystawienniczych przygotowanych przez
Organizatora na Podzamczu w Liwie. Każdy Uczestnik otrzyma stolik do celów prezentacji,
b) Niezbędny sprzęt oraz naczynia do przygotowania i prezentacji dań uczestnicy konkursu
zapewniają we własnym zakresie.
c) Wszelkie produkty niezbędne do wykonania dania każdy zapewnia we własnym zakresie.
d) Karta konkursowa i informacje na temat konkursu dostępne są na stronach
internetowych: www.liw-zamek.pl lub www.wielkigoscinieclitewski.pl
e) Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu nie więcej niż dwie potrawy,
f) Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
7. KRYTERIA OCENY ZGŁOSZONYCH POTRAW
a) Oceny prezentacji konkursowych dokona Komisja Konkursowa. Skład Komisji Konkursowej
ustala Organizator. Przewodniczącym Komisji Konkursowej będzie Tomasz Jakubiak, kucharz
i dziennikarz kulinarny, gospodarz popularnych programów „Jakubiak w sezonie” i „Jakubiak
lokalnie” w telewizji „Kuchnia +”.
b) W konkursie ocenie podlegać będą potrawy i napoje regionalne według następujących kryteriów:
smak, regionalność oraz podanie potrawy.
c) Komisja Konkursowa ma prawo do dodatkowego nagradzania wyróżniających się prezentacji.
Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.
d) Potrawy i napoje po dokonaniu oceny zostaną podane do degustacji uczestnikom imprezy.
8. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
a) Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w dniu 25 lipca 2015 r. około godz. 18.00 na scenie
plenerowej na Podzamczu w Liwie,
b) Laureatom i uczestnikom konkursu zostaną wręczone nagrody pieniężne oraz pamiątkowe
dyplomy.
Wszelkie kwestie sporne nieuregulowane niniejszym Regulaminem a mogące wyniknąć
w trakcie realizacji konkursu rozstrzyga Organizator.
Informacji udziela: Aneta Tempczyk, tel. 25 792 57 17, 536 838 500, e-mail: lotwgl@wp.pl

